
 
Statens vegvesen 

 
 
 
Referat 
Dato: 20.9.2013 
Tid: 9:00-12:00 
Referent: Ole Magnus Haug 
 
 
 
 
KVU for transportsystemet i Hønefoss-området – møte i dialogforum 
 
Møte nr: 3/2013 

Sted: Rådhuset Ringerike 

Møteleder: Prosjektleder Inger Kammerud 

Til stede:  Hilde Brørby Fivelstad, Kjell B. Hansen, Knut E. Helland, Runar Johansen, Dag 
Stenersen, Hilde Bendz, Gro R. Solberg, Morten Eriksrød, Adnan Afzal, Gunnar 
Lien, Hans Jan Håkonsen, Jørgen Moe, Jan Erik Gjerdbakken, Torild Hage, 
Reidar Olsen, Inger Kammerud, Liv Bulling, Ole Magnus Haug 

Forfall: May-Britt Nordli, Per R. Berger, Lars Olsen, Anette Karlsnes, Kari Bjørntvedt 

Kopi til: Olav Uldal,  Tore Kaurin, Ståle Tangestuen, Runar Hannevold  

 
 
 Ansvar / frist 
AGENDA 
1 Status 
2 Behovsanalyse 
3 Samfunnsmål 
4 Fremdrift 
5 Eventuelt 
 

 

STATUS 
Ungdomsverksted 
Rapporten er under utarbeidelse og blir lagt ut hjemmesiden til prosjektet når 
den er ferdig. 
 
Ungdomsverkstedet varte over to dager. Den første dagen var det befaring og 
presentasjoner. Presentasjonene handlet om hva en kan forvente av ny teknologi 
samt kreative prosesser i forbindelse med workshop. Dag to jobbet 
ungdommene med spørsmål om Hønefoss-området i dag og i fremtiden. 
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 Ansvar / frist 
Statens vegvesen har tilbudt skolen en oppfølging etter at rapporten er ferdig 
hvis det er et ønske om det. Prosjektet utfordret Ringerike kommune på om de 
ønsker at elevene skal komme å presentere verkstedet i kommunestyret. 
 
Rapport – Myke trafikanter 
I sommer har det vært sommerstudenter ute for å registrere gående og syklende 
i Hønefoss. Studentene har utarbeidet en rapport. Kun grafiske utforming 
gjenstår. 
 
I tillegg ble det 18. september gjennomført en ny registrering som bygger på 
tellinger utført i 1994. 
 
Innspill: 

- Hva viste tallen fra tellingen den 18. september? Svar: Har ikke fått gått 
igjennom tallene ennå, men dette vil det bli arbeidet med i tiden som 
kommer. 

 
Pågående arbeid 
Delområdemodel (DOM) for Hønefoss:  

- Modellen er klar 1. oktober. Etter dette vil en starte testing av tiltak. 
 
Aimsun: 

- Tirsdag 24. september gjøres det en telling for å kvalitetssikre modellen. 
Testing av Aimsun kan først skje etter at DOM Hønefoss er ferdig.  

 
ATP- modell: 

- Gange og sykkel kan ikke beregnes i delområdemodellen. ATP-
modellen sier ikke noe om hvor mange som kommer til å gå/sykle, men 
potensialet. Dette arbeidet gjøres internt i Statens vegvesen. 

 
Innspill: 

- Hvor realistisk er modellene? Svar: Dette er teoretiske modeller som 
også er brukt i Buskerudbyen. 

 
Ikke-prissatte virkninger: 

- Ikke-prissatte virkninger er verdier som ikke måles i kroner. Dette kan 
f.eks. være grønnstruktur, arkitektur og bomiljø. Det pågår nå en 
kartlegging av ulike ikke-prissatte tema som vil bli presentert i neste 
dialogforumsmøte. 

 
Mulighetsrommet: 

- Mulighetsrommet tar for seg alle mulige tiltak innenfor ulike 
transportformer. Dette arbeidet er satt i gang og vil bli jobbet med på 
neste prosjektgruppemøte. 

 
Metode 21: 

- Metode 21 er et prosjekt i Vegdirektoratet. Prosjektet tester ut ulike 
analysemetoder for å kunne gi bedre beslutninger inn i fremtiden. KVU 
Hønefoss er valgt for å teste ut scenariometodikken.  
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 Ansvar / frist 
- Normalt tar en utgangspunkt i prognoser/framskrivninger. I 

scenariometodikken jobbes det med ulike framtidsbilder. I case 
Hønefoss er valgt å bruke Ringeriksbanen som en viktig dimensjon. 
Dette arbeidet vil bidra til å få frem usikkerhet og robusthet i konseptene 
samt hva som skal til for å møte fremtiden. 

 
Innspill: 

- Fylkeskommunen kan tenke seg å være med på verkstedet. En mulighet 
er at Ringeriksbanen er ferdig før 2030. 

- Et slikt scenario virker spennende og fornuftig. Det gir mulighet til å 
tenke på en ønsket utvikling. 

- En utvikling med Ringeriksbanen er i tråd med ønsket i regionen. Bra at 
en ser mer offensivt på utviklingen. Ringerike kommune ønsker å være 
med på et slikt verksted. E16 vil også være et tema i et slikt scenario.  

- Vil denne metoden virke inn på tidsplanen til KVUen? Svar: Metode 21 
prosjektet er antatt  ferdig i januar/februar. 

- I fylkesplanen står det at en skal ha tettstedsutvikling i tillegg til 
byutvikling. Et scenario kan ta for seg stasjonsutvikling også i 
Vikersund, Sokna og Jevnaker. Svar: Dette er et mulig scenario, og en 
kan vurdere dette opp mot fortetting bare i Hønefoss. I en slik utvikling 
ser en for seg en annen utvikling av bosettingen.  

- Ringerike kan få en vekst på 20 000 nye innbyggere, men med 
Ringeriksbanen kan veksten bli 50 000. Svar: KVUen vil ta 
utgangspunkt i middelsvekstverdien til SSB. I dialog med kommunen vil 
denne veksten plasseres i grunnkretsene. Det jobbes ut i fra prognoser. I 
scenariene kan en se på en annen vekstfaktor. 

- Scenariotenkning er egnet for Hønefoss. Ringeriksbanen kan utløse en 
stor endring, slik at det er bedre å hoppe frem i tid og stå i en case. 

- Det er ønsket en utvikling av Ringeriksregionen og Hønefoss. Oslo og 
Akershus har en sterk og drivende areal- og transportplanlegging. En 
kan bruke potensialet i denne dynamikken til å få et sterkere fokus på at 
Hønefoss og Ringerike er en fremtidsby for stor-Oslo.  

- I dag er Hønefoss et trafikknutepunkt med forbindelse øst- og vestover. 
Intercity trianglet er med å spre veksten til ytterkanten av tangentene. 
Det er viktig at KVUen finner møtepunktet og er avstemt i forhold til 
andre planer slik at en er i forkant.  

- Hvis en bygger ut Treklyngen vil behovet for fremkommelighet for 
lastebil øke kraftig. I fremtiden kan det være at lastebiler velger rv.4 i 
stedet for E16. Svar: Scenarioutvikling vil være med å måle robustheten. 

- I Hønefoss er det store prosjekter på gang. Påvirker KVUen prosjekter i 
den nære fremtid? Svar: KVUen stanser eller avventer den kommunale  
planleggingen. Innspill: Kommunen må bli flinkere til å tenke 
framtidsscenarioer, og starte planlegging etter det. Nå foregår 
planleggingen fra dag til dag. Svar: Dette er noe som kan tas med inn i 
scenarioutviklingen.  

- Framskrivningen til SSB er marginal, og dette gjør det vanskelig å 
forholde seg til den. I et scenario kan Hønefoss-området ta en større 
deler av veksten i Oslo-regionen. Svar: En slik utvikling kan ikke legges 
inn i Kuen, men kan utprøves i scenariotenkningen.   
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 Ansvar / frist 
 
BEHOVSANALYSE 
For gjennomgang av behovsanalysen - se PP- presentasjonen. 
 
Innspill til kartlegging av behovene:  

- Hvilke behovsvurderinger er det gjort i forhold til nabokommunene? 
Har prosjektet sett på behovene i Hallingdalen? 

- Hallingdalen er opptatt av forbindelsen via Hønefoss til Gardermoen.   
Svar: I utredningen beskrives infrastrukturen som binder dalstrøkene til 
Hønefoss; både Hallingdalen via rv.7 og Valdres via E16. Koplingen mot 
Gardermoen er også beskrevet. Vi tar en utsjekk mot nabokommunenes 
planer. 

 
Innspill til behovene og prosjektutløsende behov: 

- Befolkningens oppfatning av nytt vegsystem går i retning av biltrafikk. 
På kommunal side er det forståelse for at biltrafikken skal nedtones, og 
at gange, sykkel og kollektivtrafikk er de prioriterte transportformene. 
Dette krever forankring underveis. Vi må møte det folk forventer- og 
derfor må det skapes forståelse for at nytt transportsystem ikke lenger 
er 4-felt gjennom byen. 

- Det må komme fram hva en kompakt by innebærer. Det er viktig å 
framheve at det er gange, sykkel og kollektiv det dreier seg om – og at 
bilbruken må ned. Dette må leses i prosjektutløsende behov 

- At transportsystemet må være effektivt, må komme fram. Effektivt 
fanger bedre enn ordet forutsigbarhet. Vi må være mer presise og 
formulere at det er et effektivt transportsystem for gange, sykkel og 
kollektiv transport vi mener. 

- Med de planene som foreligger i dag, legges det an på en utbygging 
både av bolig og for næring som vil generere betydelig transport. Dette 
krever at transportsystemet bygges ut slik at trafikkavviklingen blir 
forutsigbar.    

- Miljøvennlig transportsystem kan gå på dette med forurensning, støy, 
men trenger nødvendigvis ikke koples til det å få ned bilbruken. 
Miljøvennlig dekker ikke begrepet bærekraftig. 

- Begrepet bærekraftig har også en økonomisk dimensjon i seg, som 
mange ikke tenker på når dette begrepet brukes.  

- Det er vesentlig at vi har med dimensjonen som handler om å drive 
næringsvirksomhet. Varer og tjenester krever transport, og det er et 
behov for at det legges til rette for et voksende næringsliv.  Det er viktig 
med en helhetstenkning der det er ambisjoner om næringsvirksomhet. 

- Det er viktig å «matche» utviklingen i bysentrum – det må også være 
plass til næringstransport. Det må tenkes slik at vi har et overordnet 
system som betjener trafikken fra de store næringsområdene som 
Treklyngen, mens det mere bynære systemet betjener næringen i 
bysentrum.  

- Hvis det skal realiseres boligbygging også i områdene i utkanten av 
byen og i tettstedene, så må også det tenkes adkomst til byen. Gjøres 
ikke dette blir det en lekkasje til andre steder og det blir ingen levende 
by. Folk må kunne komme dit de vil, når de vil. 
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 Ansvar / frist 
- Det er viktig å vektlegge et resultat der bilen nedprioriteres. Skal vi ha et 

mål om å få ta del i offentlige midler, er vi på feil akse hvis vi ikke 
innser at fokus ikke er bilen. Kommunen må være klar på dette, og ha 
dette som et tydelig mål. 

- Det er viktig å presisere at det er personbiltrafikken som skal ned – ikke 
næringstransporten som også utføres med privatbil.    

 
Svar: Innspillene tas med i det videre arbeidet. Det er viktig at areal- og 
transport ses i sammenheng, og henger sammen med de nasjonale 
føringene. Bilandelen må ned, og etterspørselen etter transport skal tas av 
gange, sykkel og kollektivtransport. Vi jobber videre med det 
prosjektutløsende behovet og etterstreber å få til entydige formuleringer 
som ikke skaper usikkerhet og kan fortolkes.              

 
SAMFUNNSMÅL 
Prosjektet kommer med forslag til samfunnsmål, men det er 
Samferdselsdepartementet som bestemmer.  
 
Innspill til forslaget: 

- Det miljøvennlige vil skje av seg selv når bilparken fornyes. Vi må se 
dette i sammenheng med nasjonale og globale utfordringer. 
Samfunnsmålet må være mer ambisiøst enn det forslaget viser.  

- Effektivt bør være med. 
- Begrepet bærekraftig brukes i Plan- og bygningsloven, og er samordnet 

areal- og transportplanlegging. Sikkert kan bety ulike ting.  
- I vegvesenet tenkes trafikksikkerhet, men sikkert kan også bety 

sikkerhet for å komme fram. Begrepet «sikkert» kan i stedet være 
«trygt». 

- Miljø er mer enn klima. Det er også forurensing, støy og naturmiljø. 
- Begrepet «bærekraftig» kommuniserer tydeligere enn «miljøvennlig». 
- Savner begrepet brukervennlig. 
- Funksjonelt er et vagt ord. Effektivt er tydeligere.  
- Velg språkbruk og ord som departement forholder seg til. Svar: 

faguttrykk kan oppfattes annerledes i befolkingen. 
- Ringeriksbanen kan være revolusjonerende for befolkningen, men i 

hvilken grad vil den være reel for utviklingen? Se til Gardermoen med 
lokalisering av flyplass, har den vært styrt av målsettingen? 

- Se begrepsbruken i sammenheng med kommende kommuneplan. 
Begrepsbruken kan virke forskjellig på fagperson eller regjering. Jo 
enklere målet formuleres desto mer misforståelser. Målet må også ha et 
økonomisk element. 

- Liker ikke at samfunnsmålet festes til årstallet 2040, siden dette 
perspektivet gir god tid. Det er ambisjoner om vekst innen 10-15 år, noe 
som gir et behov for å løse dagens utfordringer innen en tidsperiode på 
10 år. Svar: Prosjektet er låst planmessig til 2040. Dette kan løses med 
langsiktig- og kortsiktige behov.. 

 
Svar: Innspillene tas med i det videre arbeidet. Det vil bli sendt et forslag til 
Samferdselsdepartementet, også tar de en endelig avgjørelse på formuleringen. 
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 Ansvar / frist 
 
Effektmål 
Det er ikke arbeidet med effektmålene, og det som vises i PowerPointen er kun 
skisser til ulike måter å kunne måle. 
 
Innspill: 

- Begrepet sikkerhet kan misforstås. Trafikksikkerhet er tydeligere. 
- Skal Ringerikes konkurransekraft økes, kan det ikke være som i dag. 

Svar: Skal en bo i en by så må man forvente forsinkelser - Det kan ikke 
forventes fri flyt – spesielt i rush. I reisetidsmålingene som har vært 
gjennomført kommer det frem at det er 11 minutters forsinkelse på en 
alminnelig hverdag. Inn i fremtiden vil dette øke dersom det ikke skjer 
en reisemiddelsendring.  

- Konkurransekraft består av mange elementer, og ikke bare 
fremkommelighet og reduksjon i transporttid. Svar: Det må være 
indikatorer for å kunne måle dette. 

- En avgjørende faktor er å gjøre det lettere for næringstransporten. I 
forhold til Europa er samferdsel forsømt. Det vi opplever i mindre byer 
er ikke kø, men en tidsforsinkelse. 

- Hvis de andre målene blir oppfylt vil fremkommeligheten bli bedre for 
næringstransporten. Redusert reisetid for næringstransporten er en del av 
helhetspakken.  

- Det finnes ikke noe område på Østlandet som har større potensiale for å 
få en rask befolkningsutvikling. Kommunen har en ambisjon om å 
planlegge stort. Her har man en mulighet til å komme 30 minutter fra 
Oslo. En kan ikke da oppleve kø fordi prosjektet ikke tenker stort nok. 

 
Svar: Innspillene tas med i det videre arbeidet. 
 
FREMDRIFT 
For gjennomgang av fremdriften - se PP- presentasjonen. Grønt betyr at det 
foreligger utkast, gult betyr i oppstartsfasen mens hvit betyr ikke påbegynt. 
 
Fremdriften er så langt i rute med forventet levering av KVU-rapporten før jul i 
2014. Det vil nå bli arbeidet videre med behov, mål, krav og konseptutvikling. 
 
 Innspill:  

- KVUen burde være med å gi informasjon i forbindelse med folkemøter 
rundt om i kommunen. Svar:Prosjektet er på «tilbudssiden» og 
informerer gjerne. Vi er blant annet invitert med i Rinkerike kommunes 
klimapanel og skal informere om KVUen.  

- Kommunen har selv et ansvar å frembringe prosesser som foregår, og 
utredninger er en del av dette. 
 

 

EVENTUELT 
- Møtet 7. november blir holdt på samfunnshuset i Jevnaker.  
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